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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO ŚWIETLICY                                                      
NA ROK SZKOLNY …………………… 

 Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej 
 
 
Imię i nazwisko dziecka  ..................................................................................................................... 

 Data i miejsce urodzenia ................................................................................. Klasa ....................... 

Adres zamieszkania ........................................................................................................................... 

Imiona i nazwiska rodziców/ opiekunów prawnych oraz telefon kontaktowy: 

Matka/opiekun prawny..............................................................nr telefonu .…................................................. 

Ojciec/opiekun prawny..............................................................nr telefonu ...................................................... 

Uwagi o dziecku (informacje o stanie zdrowia, zażywanych lekach, uczuleniach, itp.) 

…......................................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................................... 
CZAS POBYTU DZIECKA W ŚWIETLICY: 

Dzień tygodnia Od godziny  Do godziny 
Poniedziałek   
Wtorek   
Środa   
Czwartek   
Piątek   

 
OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA: 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej, pełnoletniej (stopień pokrewieństwa) 
 
1. ……………………………………………………………………………………………………… 
( Imię i nazwisko)                                                                                      (nr telefonu)                                        (seria i nr dowodu tożsamości)                                                                                                           

2.………………………………………………………………………………………………………. 
( Imię i nazwisko)                                                                                     (nr telefonu)                                        (seria i nr dowodu tożsamości)                                                                                                           

3……………………………………………………………………………………………………….. 
( Imię i nazwisko)                                                                                     (nr telefonu)                                        (seria i nr dowodu tożsamości)                                                                                                            
                                                                                                                      
OŚWIADCZENIA 
 

1. Oświadczam, że zapoznam w/w osobę/y upoważnioną/e do odbioru dziecka ze szkoły z klauzulą informacyjną 
dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka ze szkoły, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wniosku. 

2. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o sposobie opuszczenia świetlicy przez dziecko:                    
(dotyczy dzieci, które ukończyły 7 lat): 
Wyrażam zgodę * na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko o godzinie …………………….. 
i biorę pełną odpowiedzialność za nie po wyjściu ze świetlicy.   

  
Nie wyrażam zgody* na samodzielne opuszczenie świetlicy przez moje dziecko.   

                                                                   
                                                                            
…….……..……………………………………                                                                                                                       
    podpisy rodziców/ opiekunów prawnych   

* właściwe pokreślić 
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Zajęcia dodatkowe odbywające się poza terenem szkoły: 
 
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania wychowawcy świetlicy o dodatkowych zajęciach w jakich moje 
dziecko będzie uczestniczyć. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y i wyrażam zgodę, aby w momencie 
opuszczenia świetlicy przez moje dziecko, opiekę nad nim sprawowała osoba prowadząca zajęcia dodatkowe i biorę              
za to pełną odpowiedzialność.  
 
Oświadczam, iż wyrażam zgodę /nie wyrażam zgody* na uczestnictwo mojego dziecka w zajęciach, konkursach  
imprezach i wyjściach organizowanych w godzinach pracy świetlicy. 
 
Oświadczam, iż pracuję:  

w godzinach   od……….do…………… 
w pełnym /niepełnym wymiarze godzin:* 

w godzinach   od……….do…………… 
w pełnym /niepełnym wymiarze godzin:* 

 
………………………………………… 
      Podpis matki/opiekuna prawnego 

 
………………………………………… 
      Podpis ojca/opiekuna prawnego 

* właściwe pokreślić 
  
Oświadczenia i zgody związane z przetwarzaniem danych osobowych w świetlicy 
 

1. Jestem świadomy, iż w celu realizacji naboru na świetlicę jestem w świetle przepisów prawa zobowiązany               
do przekazania następujących danych: imię, nazwisko dziecka i rodziców, dane dotyczące czasu pracy 
rodziców, a w celu prowadzenia dziennika zajęć następujących danych: imiona i nazwiska dziecka. 

 
2. Wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody* na przetwarzanie danych osobowych moich oraz mojego dziecka            

w celu przeprowadzenia naboru na świetlicę oraz realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych na świetlicy (w tym danych o stanie zdrowia i niepełnosprawności) wykraczających poza dane 
wymagane przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania. 
 

3. Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Dane zawarte we wniosku 
wykorzystywane będą wyłącznie w celach związanych z działalnością świetlicy na okres danego roku 
szkolnego.  

4. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dla rodzica/opiekuna prawnego dziecka 
zawartą w niniejszym wniosku, w tym z przysługującym mi prawem dostępu do treści moich danych oraz ich 
poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzania w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych 
było dobrowolne. 

 
 

Wola Batorska, dnia..................................                                          Wola Batorska, dnia................................. 
 
 
…………………………………………                                              ……………………………………………. 
    Podpis matki/opiekuna prawnego                     Podpis ojca/opiekuna prawnego 
 
INFORMACJE DLA RODZICÓW: 

1. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Świetlicy Szkolnej, który jest dostępny na stronie 
internetowej szkoły i w świetlicy szkolnej. 

2. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy szkolnej.  
3. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy oraz braku kontaktu z jego rodzicami/ prawnymi opiekunami, 

dziecko może zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom. 
 
 

* właściwe pokreślić 
 
 

 
Powyższe dane mają służyć do zapewnienia dobrej opieki nad dzieckiem i zwiększenia jego bezpieczeństwa w świetlicy 
szkolnej. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

Drogi Rodzicu / Opiekunie prawny dziecka 
 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji zadań dydaktyczno-opiekuńczo-
wychowawczych informujemy, że:  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest  Szkoła Podstawowa im. Wincentego 
Witosa w Woli Batorskiej adres: Wola Batorska 597, tel. 12 281-60-05. e-mail : szkolawb@poczta.fm.             
W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor.  

2. Umożliwiamy Państwu kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub          
poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki.  

3. Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, również poprzez organizację bezpiecznego odbioru dziecka/ucznia z jednostki przez 
osoby upoważnione.  

4. Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych we wskazanych celach przetwarzania 
5. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w świetlicy. Potem oddamy je do własnej 

składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne. Po tych okresach              
zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. 

6. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, jeśli 
będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania 
danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa przetwarzając dane 
Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych danych. 

8. Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie szkoły pod adresem szkolawb@poczta.fm                         
lub w sekretariacie. 
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                                             Zał. nr 1 
 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
DLA OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO ODBIORU DZIECKA 

 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych wynikającego z realizacji zadań dydaktyczno-
opiekuńczo-wychowawczych informujemy, że:  
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych dziecka jest  Szkoła Podstawowa                                       
im. Wincentego Witosa w Woli Batorskiej adres: Wola Batorska 597, tel. 12 281-60-05, e-mail:              
szkolawb@poczta.fm. W jej imieniu zadania Administratora wypełnia Dyrektor.  

2. Umożliwiamy Państwu kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@pq.net.pl lub 
poprzez kontakt listowny na adres pocztowy placówki.  

3. Naszym głównym celem przetwarzania jest realizacja zadań dydaktycznych, wychowawczych 
i opiekuńczych, również poprzez organizację bezpiecznego odbioru dziecka/ucznia z jednostki 
przez osoby upoważnione.  

4. Możecie Państwo wnieść do nas sprzeciw na przetwarzanie danych we wskazanych celach przetwarzania 
5. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres pobytu dziecka w świetlicy. Potem oddamy je do wła-

snej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne. Po tych okresach 
zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. 

6. Umożliwiamy Państwu dostęp do danych osobowych własnych i dziecka, zawsze można je sprostować, 
jeśli będziemy przetwarzać błędne dane lub gdy one się zmienią. Mogą Państwo żądać ograniczenia prze-
twarzania danych, jeśli będziecie uważać, że przetwarzamy za dużo danych. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Możecie Państwo to zrobić, gdy uznacie, że naruszamy przepisy prawa 
przetwarzając dane Państwa i waszego dziecka, lub nie zapewniamy właściwego bezpieczeństwa tych 
danych. 

8. Państwa dane uzyskaliśmy od rodziców (opiekunów prawnych) dziecka/ucznia 
9. Dodatkowe informacje znajdziecie Państwo na stronie szkoły pod adresem szkolawb@poczta.fm lub          

w sekretariacie. 
 
 
 
Oświadczam, że zapoznam osobę/y upoważnioną/e do odbioru dziecka z w/w klauzulą  
 
 
 
 
 
      …………………..……………..……………… 
            (Data i podpis rodzica/ opiekuna prawnego dziecka) 

 

 


